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Z Á P I S 

 

z 10. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova 

konaného dne 11. prosince 2019 

v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov od 16:00 hodin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ověřovatelé zápisu: 

 

 

      ……………………………..  ……………………….……. 

            Ing. Nikol Kopecká                 p. Evžen Fodor 

 

 

      Zasedání se zúčastnilo 13 členů Zastupitelstva města Jiříkov 

  
 

 

Omluveni:  p. Miroslav Horák 

  p. Ing. Roland Hase 
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1. Zahájení 

Pořízený audio záznam z průběhu 10. zasedání ZM pro kontrolu správnosti a úplnosti zápisu 

nebyl doslovně přepisován. Starosta města pan Michal Maják přivítal přítomné zastupitele  

a občany města. V 16:00 hodin zahájil 10. zasedání zastupitelstva města. V době zahájení bylo 

přítomno 12 členů ZM – Zastupitelstvo města Jiříkova je usnášení schopné.  

 

Následně proběhla volba pracovních orgánů, kdy do návrhové komise byli starostou města 

navrženi: 

předseda: Paní Pavlína Wittgruberová                    hlasování = 11 pro, 1 se zdržel    

člen: Paní Mgr. Jana Podzimková             hlasování = 11 pro, 1 se zdržel    

člen: Pan Rudolf Mark                           hlasování = 12 pro 

V tomto složení byla návrhová komise schválena. 

Ověřovateli usnesení a zápisu byli, dle jednacího řádu ZM, určeni: paní Ing. Nikol Kopecká  

a pan Evžen Fodor, zapisovatelkou byla určena paní Šárka Fojtová.  

 

Po zahájení starosta města seznámil členy zastupitelstva s programem a následně dal hlasovat 

o programu 10. zasedání zastupitelstva města, který zastupitelé schválili.    hlasování = 12 pro 

 

Dále starosta města pan M. Maják konstatoval, že zápis a usnesení z 9. zasedání ZM byly 

zveřejněny na úřední desce, nebyly vzneseny žádné námitky a tudíž se zápis  

a usnesení z 9. zasedání ZM považují za schválené. 

 

V 16:10 hodin se dostavil na 10. zasedání Zastupitelstva města Jiříkov pan Mgr. Bc. Vladimír 

Šamša. 

 

Poté pan starosta zahájil kontrolu usnesení: 

2. Kontrola usnesení z minulých zasedání 

Pan tajemník, vedoucí jednotlivých odborů a pan starosta podrobně informovali přítomné 

zastupitele a občany o plnění usnesení z minulých zasedání ZM: 

Majetkové záležitosti: 17. ZM: usn. č. 334/2017 – trvá (Město Jiříkov své úkoly splnilo  

-  zajistilo dle požadavku SčVK a.s. Teplice, vyčištění splaškové kanalizace, provedení zákresu 

trasy kanalizace do katastrální mapy a provedení kamerové prohlídky stávajícího stavu 

splaškové kanalizace. Tyto podklady byly zaslány na SčVK a.s. Teplice, k odsouhlasení.  

SVS a.s. Teplice, má připravit kupní smlouvu, která nám zatím nebyla zaslána k projednání  

a k podpisu.), 18. ZM: usn. č. 372/2017 – bod 2 trvá (Akce bude realizována v roce 2020. Město 

Jiříkov zajistilo výběrové řízení, v současné době se připravuje uzavření smlouvy o dílo 

s uchazečem, který předložil nejvýhodnější nabídku. Zahájení stavebních prací na vodovodu 

v ul. Dvořákova je od 01. 04. 2020 – dokončení do května 2020.), bod 3 splněno, bod 4, 5 trvá 

(Zajištění realizační dokumentace a realizace stavby – z rozpočtu města na rok 2020 nejsou 

plánované náklady na realizaci kanalizace a vodovodu v ul. Kutnohorská, části ul. Liberecká  

a části ul. Pražská.), 24. ZM: usn. č. 518/2018 – splněno, 8. ZM: usn. č. 107/2019 – splněno, 

usn. č. 112/2019 – splněno, 9. ZM: usn. č. 129/2019 – splněno, usn. č. 130/2019 – trvá (Kupní 

smlouva bude podepsána v lednu 2020.), usn. č. 131/2019 – splněno, usn. č. 132/2019  

– splněno, usn. č. 133/2019 – trvá (Návrh smlouvy zaslán na SBDO Průkopník.),  

usn. č. 134/2019 – splněno  
Finanční záležitosti: 9. ZM: usn. č. 136/2019 – splněno, usn. č. 137/2019 – splněno,  

usn. č. 138/2019 – splněno, usn. č. 139/2019 – splněno, usn. č. 140/2019 – splněno,  

usn. č. 141/2019 – splněno, usn. č. 142/2019 – splněno 

Různé: 9. ZM: usn. č. 144/2019 – splněno, usn. č. 145/2019 – splněno, usn. č. 146/2019  

– splněno, usn. č. 149/2019 – splněno 
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Po provedené kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZM bylo zastupiteli přijato 

následující usnesení: 

Usnesení č. 154/2019 

ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva města 

Jiříkova.               hlasování = 13 pro 

 

Po kontrole plnění usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva města Jiříkova představil 

starosta města pan Michal Maják přísedícím členům zastupitelstva města nového ředitele 

příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, pana Mgr. R. H., 

který byl jmenován novým ředitelem výše uvedené příspěvkové organizace,  

od 01. 02. 2020. 

3. Dotazy a připomínky občanů 

 

Dále dal starosta města pan M. Maják slovo přísedícím občanům města, aby přednesli své 

dotazy a připomínky. Nikdo z přítomných neměl žádnou připomínku ani dotaz a tak starosta 

města  přistoupil k dalším bodům z programu. 

 

4. Majetkové záležitosti Města Jiříkova 

a) záměr prodeje nemovitosti  

Vedoucí odboru výstavby a životního prostředí pan Miroslav Sabo přednesl zastupitelstvu 

města k projednání záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to  p.p.č. 5232/2 

(ostatní plocha) o výměře 481 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, který rada města projednala dne  

06. 11. 2019 a rozhodla nezveřejnit záměr prodeje nemovitosti, z důvodu zajištění přístupu na 

pozemek p.p.č. 5272/10 v k.ú. Filipov u Jiříkova, prodejem pozemku by se přístup 

zkomplikoval, a proto musí být projednán v zastupitelstvu města. K tomuto bodu zastupitelé 

města přijali usnesení: 

Usnesení č. 155/2019 

1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to  p.p.č. 5232/2 

(ostatní plocha)  o výměře 481 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, za cenu dle směrnice č. 21/2017, 

tj. 120,- Kč/m2 + náklady.   

2. ZM rozhodlo nezveřejnit záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to  

p.p.č. 5232/2 (ostatní plocha)  o výměře 481 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, za cenu dle směrnice 

č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.          hlasování = 13 pro 

 

b) prodej nemovitostí 

Pan M. Sabo předložil zastupitelům města k projednání prodej p.p.č. 5361 (orná půda) o výměře 

2032 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, na stavbu rodinného domu s garáží. Komise správy majetku 

a životního prostředí i finanční výbor prodej pozemku doporučují. Záměr prodeje je zveřejněn 

na úřední desce. Zastupitelstvo města přijalo usnesení: 

Usnesení č. 156/2019 

1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 5361 (orná půda) 

o výměře 2032 m2  v k.ú. Filipov u  Jiříkova, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov 

č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, na stavbu 

rodinného domu před kolaudací stavby, panu V. S., za cenu a podmínek dle směrnice  

č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 124.840,- Kč, kde kupující zároveň podepíše směnku ve výši 

119.000,- Kč. Směnka je splatná pokud kupující do 5-ti let, od podpisu kupní smlouvy,  

na pozemku nepostaví a nezkolauduje rodinný dům. 

2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 5361 (orná půda) 

o výměře 2032 m2  v k.ú. Filipov u  Jiříkova, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov 
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č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, na stavbu 

rodinného domu před kolaudací stavby, panu V. S., za cenu a podmínek dle směrnice  

č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 124.840,- Kč, kde kupující zároveň podepíše směnku ve výši 

119.000,- Kč. Směnka je splatná pokud kupující do 5-ti let, od podpisu kupní smlouvy,  

na pozemku nepostaví a nezkolauduje rodinný dům. 

3. ZM ukládá: 

a) odboru výstavby a životního prostředí  - vypracovat kupní smlouvu na prodej nemovitosti 

ve vlastnictví Města Jiříkova, 

b) starostovi města – kupní smlouvu na prodej nemovitosti podepsat.     hlasování = 13 pro 

 

Dále pan M. Sabo přednesl zastupitelstvu města k projednání prodej p.p.č. 4804/1 (zahrada)  

o výměře 1043 m2, p.p.č. 4804/2 (ostatní plocha ) o výměře 355 m2, p.p.č. 4804/4 (trvalý travní 

porost) o výměře 32 m2 a p.p.č. 4805 (zahrada) o výměře 256 m2 vše v k.ú. Jiříkov. Žadatel, má 

v současné době pronajaty pozemky a podal si žádost o koupi těchto pozemků za účelem zřízení 

hřiště pro sportovní aktivity a zřízení zahrady na pěstování zeleniny. Komise správy majetku a 

životního prostředí i finanční výbor prodej pozemků doporučuje. Záměr prodeje je zveřejněn 

na úřední desce. K prodeji těchto pozemků se rozvinula diskuze: 

 

Pan E. Fodor – Jaké aktivity tam budou provozovány? Všiml jsem si, že je tam mini 

motokrosová dráha. Jde o případný hluk z této činnosti a prašnost, které by mohli být lidem 

z blízkého okolí na obtíž. Zdali nedat do smlouvy podmínku, abychom do budoucna předešli 

stížnostem od občanů z blízkého okolí. 

 

Starosta města – Žádost o koupi byla za účelem zřízení hřiště pro sportovní aktivity a zřízení 

zahrady  na pěstování zeleniny. 

 

Paní Ing. N. Kopecká – Bylo by lepší tuto činnost konkretizovat. V těchto uličkách je zákaz 

vjezdu a přesto tam jezdí nepřiměřenou rychlostí již několik let. Mohlo by to být podmínkou 

prodeje, že se tam nebude provozovat motokrosová činnost. 

 

Starosta města – Nemůžeme prodávat pozemky s podmínkou. Tento pozemek se nachází 

v záplavovém území, a proto na tomto pozemku nikdo nepostaví dům. V našem zájmu je tento 

pozemek prodat, aby se o pozemek staral někdo jiný než Město. 

 

Pan G. K. – Opravdu je potřeba řešit tuto situaci, aby se předešlo případným komplikacím  

a sporům mezi občany. Náklady na údržbu určitě nejsou tak vysoké. 

 

Pan M. Sabo – V žádosti o koupi pozemku má žadatel tyto věci konkretizované, a to na zřízení 

fotbalu, nohejbalu i s dráhou na motokros. 

 

Paní P. Wittgruberová – Mohu jen potvrdit, že tyto malé motorky dělají opravdu velký hluk. 

Po hodině neustálého ježdění je opravdu velmi nepříjemné tento hluk poslouchat. 

 

Starosta města pan M. Maják na základě připomínek v diskuzi k tomuto projednávanému bodu  

navrhl stáhnout prodej p.p.č. 4804/1 (zahrada) o výměře 1043 m2, p.p.č. 4804/2 (ostatní plocha) 

o výměře 355 m2, p.p.č. 4804/4 (trvalý travní porost) o výměře 32 m2 a p.p.č. 4805 (zahrada)  

o výměře 256 m2 vše v k.ú. Jiříkov, z programu jednání zastupitelstva města. Zastupitelé města 

hlasováním 13 pro stáhli z programu jednání 10. zasedání zastupitelstva města prodej  

p.p.č. 4804/1 (zahrada) o výměře 1043 m2, p.p.č. 4804/2 (ostatní plocha) o výměře 355 m2, 

p.p.č. 4804/4 (trvalý travní porost) o výměře 32 m2 a p.p.č. 4805 (zahrada) o výměře 256 m2 
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vše v k.ú. Jiříkov. Následně pan starosta požádal návrhovou komisi o přečíslování navržených 

bodů usnesení.  

 

Pan M. Sabo přednesl zastupitelům města k projednání prodej pozemků, které budou sloučeny 

do pozemků žadatele a dojde k scelení parcel. Současně žadatel nabízí Městu Jiříkov pozemek, 

který navazuje na pozemky města. Finanční výbor doporučuje prodej pozemků. Komise správy 

majetku a životního prostředí prodej pozemků doporučuje. Záměr prodeje je zveřejněn na 

úřední desce. Následně zastupitelstvo města přijalo usnesení: 

Usnesení č. 157/2019 

1. ZM projednalo prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 3417 

(trvalý travní porost) o výměře 82 m2, p.p.č. 3418/1 (trvalý travní porost) o výměře 606 m2, 

p.p.č. 3418/2 (ostatní plocha) o výměře 183 m2, části p.p.č. 6337/1 (ostatní plocha) o výměře 

40 m2 a části p.p.č. 6338 (ostatní plocha) o výměře 34 m2 vše v k.ú. Jiříkov, dle GOP  

č. 1571-198/2018, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, MUDr. J. M., za cenu a podmínek 

dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 113.400,- Kč. 

2. ZM rozhodlo prodat  nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 3417 (trvalý 

travní porost) o výměře 82 m2, p.p.č. 3418/1 (trvalý travní porost) o výměře 606 m2,  

p.p.č. 3418/2 (ostatní plocha) o výměře 183 m2, část p.p.č. 6337/1 (ostatní plocha) o výměře  

40 m2 a část p.p.č. 6338 (ostatní plocha) o výměře 34 m2 vše v k.ú. Jiříkov, dle GOP  

č. 1571-198/2018, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, MUDr. J. M., za cenu a podmínek 

dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 113.400,- Kč. 

3. ZM ukládá: 

a) odboru výstavby a životního prostředí  - vypracovat kupní smlouvu na prodej nemovitostí 

ve vlastnictví Města Jiříkova, 

b) starostovi města – kupní smlouvu na prodej nemovitostí podepsat.     hlasování = 13 pro 

 

c) odkup nemovitosti 

Dalším bodem, který pan M. Sabo přednesl zastupitelstvu města, byl odkup nemovitosti,  a to 

části p.p.č. 3308/2  (trvalý travní porost)  o výměře 860 m2 v  k.ú. Jiříkov. Jedná se o pozemek, 

který navazuje na pozemky Města Jiříkov a vytvoří jeden celek v terénu.  Finanční výbor 

doporučuje odkup pozemku. Komise správy majetku a životního prostředí doporučuje odkup 

pozemku. Zastupitelé města přijali k tomuto bodu usnesení: 

Usnesení č. 158/2019 

1. ZM projednalo odkup nemovitosti,  a to části p.p.č. 3308/2  (trvalý travní porost)  o výměře 

860 m2 v  k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1570-197/2018, která je zapsána na listu vlastnictví  

u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví  

MUDr. J. M. 

2. ZM rozhodlo odkoupit nemovitost, a to část p.p.č. 3308/2  (trvalý travní porost)  o výměře 

860 m2 v  k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1570-197/2018, která je zapsána na listu vlastnictví 

u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví  

MUDr. J. M., za dohodnutou kupní cenu 103.200,- Kč.  

3. ZM ukládá: 

a) odboru výstavby a životního prostředí  - vypracovat kupní smlouvu na odkup nemovitosti, 

b) starostovi města – kupní smlouvu na odkup nemovitosti podepsat.     hlasování = 13 pro 

 

d) prodloužení splatnosti směnky 

Posledním bodem, který pan M. Sabo  projednal se zastupiteli města, byla žádost o prodloužení 

splatnosti směnky. Stavebníci nového rodinného domu uzavřeli s Městem Jiříkov kupní 
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smlouvu, kterou jim Město Jiříkov prodalo pozemek na stavbu rodinného domu. Kupující 

zároveň podepsali směnku, která je splatná, pokud kupující do 18. 01. 2023 na pozemku 

nezkolaudují rodinný dům. Stavebníci nového rodinného domu podali žádost o prodloužení 

směnky o 2 roky z důvodu dlouhého vyřizování stavebního povolení. Komise správy majetku 

a životního prostředí a  finanční výbor doporučují směnku o 2 roky prodloužit. Následně 

zastupitelstvo města přijalo usnesení: 

Usnesení č. 159/2019 

1. ZM projednalo žádost manželů L. a Š. B., na prodloužení splatnosti směnky. 

2. ZM rozhodlo prodloužit splatnost směnky, která byla uzavřena dne 17. 01. 2018 mezi 

Městem Jiříkov, se sídlem Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a paní L. H. a panem Š. B., 

do 18. ledna 2025.            hlasování = 13 pro 

 

e) prodej nemovitostí – formou elektronické aukce 

Vedoucí odboru místního a bytového hospodářství pan Bc. Petr Stredák přednesl zastupitelstvu 

města prodej objektu bývalé sauny a přilehlých pozemků, které jsou geometricky oddělené 

k zajištění přístupu k dalším nemovitostem, a to formou elektronické aukce, a to proto, že 

nemovitost byla již v minulosti několikrát prodávána, a to vždy neúspěšně. Finanční výbor 

doporučuje zastupitelstvu města tento objekt nabídnout znovu k prodeji. Komise správy 

majetku a životního prostředí doporučuje prodeje přes aukční kancelář. 

 

Paní P. Wittgruberová  - Jak je tato věc ošetřena když se pozemek prodává i s přístupovou 

cestou? 

 

Pan Bc. P. Stredák – Kolem zastávky je to odděleno a vyřešeno. 

 

Pan E. Fodor – Vyvolávací cena aukce je 1.600.000,- Kč? 

 

Starosta města – Ano, momentálně je to vyvolávací cena. 

 

Zastupitelé města po krátké diskuzi přijali níže uvedené usnesení: 

Usnesení č. 160/2019 

1. ZM projednalo návrh Příkazní smlouvy prodeje formou elektronické aukce, od společnosti 

AUDRA s.r.o., se sídlem Nerudova 956/24, 500 02 Hradec Králové, IČ: 27479447, k zajištění 

aukce nemovitostí, a to st.p.č. 1743 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 240 m2, jejíž součástí 

je stavba občanského vybavení č.e. 19 v k.ú Jiříkov, za cenu dle znaleckého posudku 

č. 5 212/134/2015, ze dne 09. 12. 2015 a části p.p.č. 151 (ostatní plocha) o výměře 149 m2, části 

p.p.č. 152/1 o výměře 510 m2 vše v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1460-98/2015, za cenu dle směrnice 

č. 21/2017, tj. celkem za cenu 1.604.960,- Kč. 

2. ZM rozhodlo uzavřít Příkazní smlouvu prodeje formou elektronické aukce, mezi společností 

AUDRA s.r.o., se sídlem Nerudova 956/24, 500 02 Hradec Králové, IČ: 27479447 a Městem 

Jiříkov, k zajištění aukce nemovitostí, a to  st.p.č. 1743 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 

240 m2, jejíž součástí je stavba občanského vybavení č.e. 19 v k.ú Jiříkov, za cenu  

dle znaleckého posudku č. 5 212/134/2015, ze dne 09. 12. 2015 a části p.p.č. 151 (ostatní 

plocha) o výměře 149 m2, části p.p.č. 152/1 o výměře 510 m2 vše v k.ú. Jiříkov, dle  

GOP č. 1460-98/2015, za cenu dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem za cenu 1.604.960,- Kč.  

                hlasování = 12 pro, 1 se zdržel 

 

5. Usnesení z 9. a 10. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova 

Vedoucí ekonomického odboru paní Ing. Jitka Schovancová předložila zastupitelům města 

usnesení z 9. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova, ze dne 06. 11. 2019  
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a usnesení z 10. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova, ze dne 02. 12. 2019. 

Následně zastupitelstvo města přijalo usnesení: 

Usnesení č. 161/2019 

1. ZM bere na vědomí usnesení z 9. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova, 

ze dne 06. 11. 2019.  

2. ZM bere na vědomí usnesení z 10. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města 

Jiříkova, ze dne 02. 12. 2019.          hlasování = 13 pro 

 

6. Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Města Jiříkova na roky 2021- 2022 

Paní Ing. J. Schovancová projednala se zastupitelstvem města návrh Střednědobého výhledu 

rozpočtu Města Jiříkova na roky 2021 - 2022. Finanční výbor projednal dne 18. 09. 2019  

a doporučil schválit. Rada města projednala dne 07. 10. 2019 a také doporučila schválit. 

Zastupitelé města přijali k tomuto bodu usnesení: 

Usnesení č. 162/2019 

1. ZM projednalo návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Města Jiříkova na roky 

2021 – 2022.  

Rok 2021: příjmy ve výši 83.332.000,- Kč, výdaje ve výši 78.021.000,- Kč, závazky ve výši 

3.353.000,- Kč, pohledávky ve výši 4.104.000,- Kč.  

Rok 2022: příjmy ve výši 83.312.000,- Kč, výdaje ve výši 78.003.000,- Kč, závazky ve výši 

3.353.000,- Kč, pohledávky ve výši 3.904.000,- Kč.  

2. ZM bere na vědomí rozpočtovou odpovědnost – fiskální pravidlo v rámci návrhu 

Střednědobého výhledu rozpočtu Města Jiříkova na roky 2021 – 2022, kde plánovaná výše 

dluhu nepřekročí 60% průměru příjmů města za poslední 4 rozpočtové roky. 

3. ZM schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Města Jiříkova na roky 2021 – 2022.  

             hlasování = 13 pro 

 

7. Návrh Rozpočtu Města Jiříkova na rok 2020 

Dále paní Ing. J. Schovancová přednesla a zdůvodnila zastupitelům města 3 návrhy rozpočtů,  

a to návrh přebytkového rozpočtu, návrh vyrovnaného rozpočtu a návrh schodkového rozpočtu. 

Rada města projednala dne 18. 11. 2019 a doporučila schválit návrh schodkového rozpočtu. 

Finanční výbor projednal dne 02. 12. 2019 a také doporučil schválit návrh schodkového 

rozpočtu. Vzhledem k tomu, že návrh usnesení má 16 bodů, zeptal se starosta města zastupitelů, 

zda souhlasí s tím, aby se o navrženém usnesení č. 163/2019 hlasovalo jako o celku. Zastupitelé 

města hlasováním 13 pro rozhodli, aby se o navrženém usnesení č. 163/2019 hlasovalo jako  

o celku. Starosta města dal hlasovat a zastupitelstvo města přijalo níže uvedené usnesení: 

Usnesení č. 163/2019 

1. ZM projednalo návrh rozpočtového provizoria Města Jiříkova na rok 2020, kdy příjmy jsou 

plánovány ve výši 58.708.000,- Kč, výdaje ve výši 55.906.000,- Kč, financování ve výši 

– 2.802.000,- Kč.  

2. ZM projednalo 3 návrhy rozpočtů Města Jiříkova na rok 2020, a to: 

a) návrh přebytkového rozpočtu, kde příjmy jsou plánovány ve výši 63.307.000,- Kč, výdaje 

ve výši 62.807.000,- Kč, financování ve výši 676.000,- Kč, saldo příjmů a výdajů ve výši 

500.000,- Kč, 

b) návrh vyrovnaného rozpočtu, kdy příjmy jsou plánovány ve výši 63.307.000,- Kč, výdaje ve 

výši 63.307.000,- Kč, financování ve výši 676.000,- Kč, saldo příjmů a výdajů ve výši 0,- Kč, 

c) návrh schodkového rozpočtu, kdy příjmy jsou plánovány ve výši 63.307.000,- Kč, výdaje ve 

výši 63.983.000,- Kč, financování ve výši + 676.000,- Kč, saldo příjmů a výdajů ve výši 

– 676.000,- Kč. 

3. ZM projednalo: 

a) návrh rozpočtu sociálního fondu Města Jiříkova na rok 2020, 
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b) návrh rozpočtu fondu rezerv Města Jiříkova na rok 2020. 

4. ZM projednalo informace o schváleném rozpočtu na rok 2019, dle zákona o pravidlech 

rozpočtové odpovědnosti. 

5. ZM projednalo Pravidla hospodaření dle rozpočtu na rok 2020 a Komentář k rozpočtu na 

rok 2020. 

6. ZM projednalo odvod odpisů roku 2020 a odvod celého investičního fondu, nejpozději do 

18. 12. 2020, na účet zřizovatele pro níže uvedené příspěvkové organizace: 

a) Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, 

b) Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, 

c) Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov. 

7. ZM schvaluje v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, schodkový rozpočet Města Jiříkova na rok 

2020 v závazných ukazatelích, v příjmové části ve výši 63.307.000,- Kč, ve výdajové části 

63.983.000,- Kč, financování ve výši + 676.000,- Kč, dle předloženého návrhu uvedeného 

v bodě 2, písm. c). Schodek bude pokryt uspořenými prostředky z přecházejících let uložených 

ve fondu rezerv. 

8. ZM schvaluje celkové příjmy ve výši 63.307.000,- Kč, výdaje ve výši 63.983.000,- Kč 

a financování ve výši 676.000,- Kč, jako závazné ukazatele rozpočtu Města Jiříkova na rok 

2020. 

9. ZM schvaluje: 

a) rozpočet sociálního fondu Města Jiříkova na rok 2020, 

b) rozpočet fondu rezerv Města Jiříkova na rok 2020. 

10. ZM schvaluje Pravidla hospodaření dle rozpočtu na rok 2020 a jejich uplatňování při 

hospodaření s rozpočtovými a mimorozpočtovými prostředky Města Jiříkova v roce 2020. 

11. ZM schvaluje jednotlivým odborům městského úřadu ukazatele hospodaření na rok 2020 

takto: 

a) odbor výstavby a životního prostředí – provozní výdaje 5.781.000,- Kč, kapitálové výdaje 

6.870.000,- Kč,  

b) odbor místního a bytového hospodářství – provozní výdaje 10.329.000,- Kč, 

kapitálové výdaje 0,- Kč, 

c) odbor vnitřní správy – provozní výdaje 7.702.000,- Kč, kapitálové výdaje 525.000,- Kč,  

d) odbor ekonomický – provozní výdaje 1.335.000,- Kč, kapitálové výdaje 0,- Kč,  

e) tajemník městského úřadu – provozní výdaje 24.950.000,- Kč, kapitálové výdaje 0,- Kč. 

12. ZM schvaluje jednotlivým příspěvkovým organizacím závazné ukazatele na rok 2020 

takto: 

a) Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace – provozní 

příspěvek 1.873.000,- Kč,  

b) Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace – provozní příspěvek ve výši 

3.358.000,- Kč,  

c) Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov – provozní příspěvek 1.200.000,- Kč. 

13. ZM rozhodlo uložit odvod odpisů roku 2020 a odvod celého investičního fondu, nejpozději 

do 18. 12. 2020, na účet zřizovatele pro níže uvedené příspěvkové organizace: 

a) Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, 

b) Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, 

c) Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov. 

14. ZM rozhodlo poskytovat provozní příspěvky pro své zřízené příspěvkové organizace 

zřizovatelem vždy 1/12, a to nejpozději do 10. dne v měsíci. 

15. ZM rozhodlo uložit všem příspěvkovým organizacím Města Jiříkova výsledek hospodaření 

roku 2020 vyšší nebo roven 0,- Kč. 

16. ZM rozhodlo: 



 9 

a) převést finanční prostředky ve výši 3.479.000,- Kč z fondu rezerv,  

č. ú. 20036-921389399/0800, na základní běžný účet, č. ú.  921389399/0800, na financování 

výdajů rozpočtu roku 2020 v lednu 2020.  

b) ukládá: vedoucí ekonomického odboru - výše uvedený převod provést.   

            hlasování = 13 pro 

 

8. Finanční záležitosti Města Jiříkova 

a) rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – září 2019 a mezitímní účetní závěrka  

za III. čtvrtletí roku 2019 

Paní Ing. J. Schovancová přednesla zastupitelstvu města rozbor hospodaření Města Jiříkova za 

leden – září 2019 a mezitímní účetní závěrku za III. čtvrtletí roku 2019. Finanční výbor 

projednal dne 02. 12. 2019 a doporučil schválit. Rada města projednala dne 02. 12. 2019  

a také doporučila schválit. K tomuto bodu zastupitelé města přijali usnesení: 

Usnesení č. 164/2019 

1. ZM bere na vědomí rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – září 2019: 

a) příjmy ve výši 73.561.539,66 Kč, výdaje ve výši 70.368.967,47 Kč, saldo příjmů a výdajů 

ve výši 3.192.572,19 Kč, 

b) výnosy ve výši 69.239.605,80 Kč, náklady ve výši 49.812.311,51 Kč, výsledek hospodaření 

běžného účetního období 19.427.294,29 Kč. 

2. ZM projednalo mezitímní účetní závěrku Města Jiříkova k 30. 09. 2019, tzn. výkazy 

Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha. 

3. ZM rozhodlo mezitímní účetní závěrku za období  9/2019 schválit.     hlasování = 13 pro 

  

b) vyúčtování dotace  

Dalším bodem, který paní Ing. J. Schovancová předložila k projednání zastupitelům města, bylo 

vyúčtování poskytnuté dotace v roce 2019 předložené „ARTE MUSICA“ zapsaným spolkem, 

Jiříkov, Františkova 13, 407 53 Jiříkov, IČ: 22668586. Finanční výbor projednal dne  

02. 12. 2019 a doporučil schválit. Rada města projednala dne 02. 12. 2019 a také doporučila 

zastupitelstvu města schválit. Zastupitelstvo města přijalo usnesení: 

Usnesení č. 165/2019 

1. ZM projednalo vyúčtování poskytnuté dotace v roce 2019 předložené „ARTE MUSICA“ 

zapsaným spolkem, Jiříkov, Františkova 13, 407 53 Jiříkov, IČ: 22668586, dotace ve výši 

100.000,- Kč byla řádně vyúčtována a vyčerpána v plné výši. 

2. ZM rozhodlo schválit výše uvedené vyúčtování dotace poskytnuté Městem Jiříkov v roce 

2019.              hlasování = 13 pro 

 

c) změna závazného ukazatele hospodaření příspěvkové organizace na rok 2019 

Paní Ing. J. Schovancová přednesla a zdůvodnila zastupitelstvu města návrh změny závazného 

ukazatele hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres 

Děčín - příspěvková organizace, na rok 2019. Rada města projednala dne 02. 12. 2019  

a doporučila schválit. Následně zastupitelé města přijali usnesení: 

Usnesení č. 166/2019 

1. ZM projednalo návrh změny č. 2 závazného ukazatele hospodaření příspěvkové organizace 

Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, na rok 2019,  

a to změnu již schváleného a poskytnutého neinvestičního příspěvku zřizovatele,  

ve výši 100.000,- Kč, na vybudování elektronického zabezpečení budovy mateřské školy  

v ul. Filipovská (usnesení ZM č. 141/2019), na příspěvek investiční, ve výši 69.974,- Kč,  

na vybudování elektronického zabezpečení budovy mateřské školy v ul. Filipovská a část 

30.026,- Kč ponechat jako neinvestiční na provoz příspěvkové organizace. 
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2. ZM schvaluje změnu č. 2 závazného ukazatele hospodaření příspěvkové organizace 

Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, na rok 2019 tak, 

že příspěvek zřizovatele ve výši 100.000,- Kč, na vybudování elektronického zabezpečení 

budovy mateřské školy v ul. Filipovská (usnesení ZM č. 141/2019) se mění z části 69.974,- Kč, 

na příspěvek investiční na vybudování elektronického zabezpečení budovy mateřské školy  

v ul. Filipovská a zbylá část 30.026,- Kč, příspěvek neinvestiční na provoz příspěvkové 

organizace.             hlasování = 13 pro 

 

d) zrušení odepsané pohledávky 

Dále paní Ing. J. Schovancová předložila zastupitelům města k projednání návrh na zrušení 

odepsané pohledávky vedené na podrozvahovém účtu, ve výši 56. 859,17 Kč. Finanční výbor 

projednal dne 02. 12. 2019 a doporučil schválit. Zastupitelstvo města přijalo níže uvedené 

usnesení: 

Usnesení č. 167/2019 

1. ZM projednalo návrh na zrušení odepsané pohledávky vedené na podrozvahovém účtu,  

ve výši 56. 859,17 Kč, dle předloženého návrhu. 

2. ZM rozhodlo zrušit odepsané pohledávky vedené na podrozvahovém účtu, ve výši 

56.859,17 Kč, dle předloženého návrhu.         hlasování = 13 pro 

 

e) přijetí dotace na aktivní politiku zaměstnanosti 

Paní Ing. J. Schovancová předložila zastupitelstvu města přijetí neinvestiční dotace na aktivní 

politiku zaměstnanosti, ve výši 221.612,- Kč, přijatou v období od 01. 07. 2019 do 30. 09. 2019. 

Finanční výbor projednal dne 02. 12. 2019 a doporučil přijmout. Rada města projednala dne  

21. 10. 2019 a také doporučila přijmout. K tomuto bodu zastupitelé města přijali usnesení: 

Usnesení č. 168/2019 

1. ZM projednalo poskytnutou neinvestiční dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti,  

ve výši 221.612,- Kč, přijatou v období od 01. 07. 2019 do 30. 09. 2019. 

2. ZM rozhodlo uvedenou dotaci přijmout a zároveň schválit, že náklady nad rámec 

poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2019.  

             hlasování = 13 pro 

 

f) přijetí účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí 

Dále paní Ing. J. Schovancová předložila zastupitelům města k přijetí účelovou neinvestiční 

dotaci na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2019, v celkové výši 8.800,- Kč, na výdaje za 

uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo územní obvod jejího zřizovatele. Finanční výbor 

projednal dne 02. 12. 2019 a doporučil přijmout. Rada města projednala dne 02. 12. 2019  

a také doporučila přijmout. Zastupitelstvo města přijalo usnesení: 

Usnesení č. 169/2019 

1. ZM projednalo poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí na rok 

2019, v celkové výši 8.800,- Kč, na výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo 

územní obvod jejího zřizovatele na výzvu operačního a informačního střediska HZS kraje. 

2. ZM rozhodlo přijmout účelovou neinvestiční dotaci na výdaje jednotek SDH obcí na rok 

2019, v celkové výši 8.800,- Kč. 

3. ZM schvaluje, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků budou kryty 

z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2019.         hlasování = 13 pro 

 

g) přijetí dotace pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,  

okres Děčín - příspěvková organizace 

Další dotací, kterou paní Ing. J. Schovancová předložila zastupitelstvu města k přijetí, byla 

dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, která je určena pro příspěvkovou 
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organizaci Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, 

v roce 2019, ve výši 535.350,- Kč. Rada města projednala dne 02. 12. 2019 a doporučila 

přijmout. Finanční výbor projednal dne 02. 12. 2019 a také doporučil přijmout. Následně 

zastupitelé města přijali usnesení: 

Usnesení č. 170/2019 

1. ZM projednalo poskytnutí dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, 

která je určena pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres 

Děčín - příspěvková organizace, v roce 2019, ve výši 535.350,- Kč. 

2. ZM rozhodlo uvedenou dotaci přijmout a zároveň schválit převod této dotace na účet 

příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková 

organizace.               hlasování = 12 pro, 1 se zdržel 

 

h) přijetí dotace pro příspěvkovou organizaci Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby 

Jiříkov 

Poslední dotací, kterou paní Ing. J. Schovancová předložila zastupitelům města k přijetí, byla 

další dotace pro příspěvkovou organizaci Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, 

na rok 2019, určenou na podporu sociálních služeb. Finanční výbor projednal dne 02. 12. 2019 

a doporučil přijmout. Rada města projednala dne 21. 10. 2019 a také doporučila přijmout. 

Zastupitelstvo města přijalo usnesení: 

Usnesení č. 171/2019 

1. ZM projednalo Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu 

sociálních služeb, uzavřené mezi Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48,  

400 02 Ústí nad Labem, IČ: 70892156 a Domovem „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov, 

se sídlem Filipov 65, 407 53 Jiříkov, IČ: 47274581, příspěvkovou organizací Města Jiříkova, 

další dotace ve výši 958.300,- Kč je na rok 2019 a je určena poskytovatelům sociálních služeb 

na podporu poskytování sociálních služeb na území Ústeckého kraje.  

2. ZM rozhodlo uvedenou dotaci přijmout a zároveň schválit převod této dotace na účet 

příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, po připsání na účet 

města.                            hlasování = 12 pro, 1 se zdržel 

 

i) faktura Svazku obcí SEVER na úhradu členského příspěvku Rozhlasy Bártek  

Paní Ing. J. Schovancová předložila zastupitelstvu města fakturu Svazku obcí SEVER,  

na úhradu členského příspěvku Rozhlasy Bártek, ve výši 3.654,- Kč. Rada města projednala 

dne 06. 11. 2019 a doporučila schválit. Finanční výbor projednal dne 02. 12. 2019 a doporučil 

schválit. Zastupitelé města přijali k tomuto bodu níže uvedené usnesení: 

Usnesení č. 172/2019 

1. ZM projednalo předloženou fakturu Svazku obcí SEVER, Lipová u Šluknova 422,  

407 81 Lipová u Šluknova, IČ: 70810141, na úhradu členského příspěvku Rozhlasy Bártek,  

ve výši 3.654,- Kč. 

2. ZM rozhodlo tuto fakturu na úhradu členského příspěvku Rozhlasy Bártek schválit  

a příspěvek poskytnout.            hlasování = 13 pro 

 

j) finanční příspěvek obci Bublava 

Dalším bodem, který paní Ing. J. Schovancová předložila zastupitelům města, byla žádost  

o příspěvek do veřejné sbírky na pomoc obci Bublava vyhlášené Karlovarským krajem  

a podporované Svazem měst a obcí České republiky. Finanční výbor projednal dne 02. 12. 2019 

a doporučil příspěvek neposkytnout. Zastupitelstvo města přijalo usnesení: 
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Usnesení č. 173/2019 

1. FV projednal žádost o příspěvek do veřejné sbírky na pomoc obci Bublava vyhlášené 

Karlovarským krajem a podporované Svazem měst a obcí České republiky. Žádost byla 

předložena obcí Bublava č.p. 389, 358 01 Kraslice, IČ: 00259268. 

2. ZM rozhodlo neposkytnout finanční příspěvek.          hlasování = 12 pro, 1 se zdržel 

 

k) poskytování dotací z rozpočtu města 

Paní Ing. J. Schovancová přednesla zastupitelstvu města poskytování dotací z rozpočtu města 

na rok 2020. Finanční výbor projednal dne 02. 12. 2019 a doporučil přijmout. Rada města 

projednala dne 02. 12. 2019 a také doporučila přijmout. Následně zastupitelé města přijali 

usnesení: 

Usnesení č. 174/2019 

1. ZM projednalo formulář „Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Jiříkova“ a formulář 

„Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Jiříkova“. 

2. ZM rozhodlo zvolit opět pro rok 2020, dle zkušeností z přecházejících let, individuální 

poskytování dotací, dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů, obecně neziskovým organizacím, tedy jen organizacím  

a spolkům, které mají přiděleno IČ a jen na provozní výdaje. 

3. ZM schvaluje formulář „ Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Jiříkova“ a formulář 

„Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Jiříkova“.  

             hlasování = 13 pro 

 

l) rozpočtové opatření č. 11/2019 Města Jiříkova 

Dále paní Ing. J. Schovancová předložila zastupitelům města k projednání a schválení 

rozpočtové opatření č. 11/2019 Města Jiříkova. Finanční výbor projednal dne 02. 12. 2019  

a doporučil schválit. Zastupitelstvo města přijalo usnesení: 

Usnesení č. 175/2019 

ZM projednalo rozpočtové opatření č. 11/2019 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření 

č. 11/2019 Města Jiříkova, dle předloženého návrhu, schvaluje.      hlasování = 13 pro 

 

m) pověření Rady města Jiříkova k provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2019 

Posledním bodem, který paní Ing. J. Schovancová projednala se zastupitelstvem města, bylo 

pověření Rady města Jiříkova k provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2019. 

Finanční výbor projednal dne 02. 12. 2019 a doporučil schválit. Rada města projednala dne  

02. 12. 2019 a také doporučila schválit. K tomuto bodu zastupitelé města přijali usnesení: 

Usnesení č. 176/2019 

ZM stanovuje, v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetence radě města k provedení rozpočtového 

opatření č. 12/2019, k 31. 12. 2019, v rozsahu do výše 5.000.000,- Kč a k přijetí dotací  

za období od prosincového zasedání zastupitelstva města do 31. 12. 2019, dle zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 

jimiž dochází ke změnám závazných ukazatelů rozpočtu města.    hlasování = 12 pro, 1 proti 

 

9. Usnesení ze 4. a 5. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova 

Vedoucí odboru vnitřní správy pan Mgr. Jiří Semerád přednesl zastupitelům města usnesení  

ze 4. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova, ze dne 11. 11. 2019. 

Zastupitelstvo města přijalo usnesení: 

Usnesení č. 177/2019 

ZM bere na vědomí usnesení ze 4. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova, 

ze dne 11. 11. 2019.            hlasování = 13 pro 



 13 

Dále pan Mgr. J. Semerád přednesl zastupitelstvu města usnesení z 5. zasedání Kontrolního 

výboru Zastupitelstva města Jiříkova, ze dne 03. 12. 2019. Následně zastupitelé města přijali 

níže uvedené usnesení: 

Usnesení č. 178/2019 

ZM bere na vědomí usnesení z 5. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova, 

ze dne 03. 12. 2019.            hlasování = 13 pro 

 

10. Obecně závazná vyhláška Města Jiříkov č. 1/2019, o místním poplatku ze psů 
Paní Ing. J. Schovancová předložila zastupitelům města k projednání návrh Obecně závazné 

vyhlášky Města Jiříkov č. 1/2019 o místním poplatků ze psů. Rada města projednala dne  

18. 11. 2019 a doporučila zastupitelstvu města vyhlášku vydat. Finanční výbor projednal dne 

02. 12. 2019 a také doporučil vyhlášku vydat. Zastupitelstvo města přijalo usnesení: 

Usnesení č. 179/2019 

1. ZM projednalo Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 1/2019 o místním poplatků 

ze psů. Tato vyhláška ruší Obecně závazné vyhlášky č. 6/2010, o místním poplatku ze psů, 

č. 3/2010, o místním poplatku ze vstupného a č. 4/2010, o místním poplatku z ubytovací 

kapacity. 

2. ZM projednalo návrh na zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 3/2010, o místním poplatku 

ze vstupného a č. 4/2010, o místním poplatku z ubytovací kapacity, z důvodu několikaleté 

nulové nárokovosti výběru poplatků.  

3. ZM rozhodlo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů „Obecně závaznou 

vyhlášku Města Jiříkov č. 1/2019, o místním poplatku ze psů.“      hlasování = 13 pro 

 

11. Různé 

a) žádost o dotaci na demolici objektu 

Pan Mgr. J. Semerád přednesl zastupitelstvu města schválení podání žádosti o dotaci na 

demolici objektu č. p. 193/3 v ulici Mánesova a schválení následného využití pozemku po 

provedení demolice uvedeného objektu.  

 

Pan P. Dufek – Kolik je na pozemku stavebních parcel? 

 

Starosta města – Určitě se dají udělat 4 stavební pozemky, záleží na žadatelích. 

 

Paní Ing. N. Kopecká – Nebylo by lepší než investovat peníze do demolice, pozemek s budovou 

prodat, celkově za 1,-Kč, s tím, že noví majitelé si demolici zajistí na vlastní náklady? 

Starosta města – Již v minulosti jsme se tento objekt snažili prodat. Nabídnut byl přes realitní 

kancelář, za cenu 150.000,-Kč, a přesto se nepodařil prodat. 

 

Pan Mgr. J. Semerád – S podáním žádosti máme čas do 15. února 2020. 

 

K tomuto bodu po diskuzi zastupitelé města přijali usnesení: 

Usnesení č. 180/2019 

1. ZM projednalo informaci o možnosti podání žádosti o dotaci na projekt „Jiříkov – demolice 

objektu č. p. 193/3, ul. Mánesova“ v rámci programu Podpora revitalizace území,  

Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách, jehož poskytovatelem je Ministerstvo  

pro místní rozvoj ČR a kde předpokládané celkové náklady činí 1.312.220,- Kč bez DPH.  

2. ZM rozhodlo:  
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a) schválit podání žádosti na projekt „Jiříkov – demolice objektu č. p. 193/3, ul. Mánesova“,  

a to do programu Podpora revitalizace území, Demolice budov v sociálně vyloučených 

lokalitách, jehož poskytovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a kde předpokládané 

celkové náklady činí 1.312.220,- Kč bez DPH.  

b) schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků v rámci programu 

Podpora revitalizace území, Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách, jehož 

poskytovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, budou kryty z rozpočtu Města Jiříkov na 

rok 2020.  

c) schválit záměr následného využití pozemku na st.p.č. 242 v k.ú. Jiříkov, po demolici objektu 

vedeného pod č.p. 193/3, v ulici Mánesova, srovnáním pozemku po demolici objektu a následné 

výsadby travního semene s tím, že by po uplynutí udržitelnosti projektu, která činí od ukončení 

realizace dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace 5 let, byl pozemek nabídnut zájemcům  

pro výstavbu objektů k bydlení.  

d) schválit, že náklady na realizaci záměru následného využití pozemku st.p.č. 242  

v k.ú. Jiříkov, po provedení demolice objektu vedeného pod č.p. 193/3, ulice Mánesova, 

srovnáním pozemku po demolici objektu a následné výsadby travního semene, budou kryty  

z rozpočtu Města Jiříkov na rok 2020 - 2021.        hlasování = 13 pro 

 

b) dopis předsedy Vlády ČR 

Starosta města pan Michal Maják přednesl zastupitelům města Dopis předsedy Vlády ČR ve 

věci „Vodní nádrž Nový rybník – Jiříkov“. Rada města doporučuje zachovat stávající stav,  

tj. pozemek pod hrází zůstane v majetku města a vodní nádrž Nový rybník – Jiříkov zůstane 

v majetku Povodí Ohře, s.p. Finanční výbor doporučuje možnost odkupu na splátky 

od následujících let. Zastupitelstvo města přijalo usnesení: 

Usnesení č. 181/2019 

1. ZM bere na vědomí dopis předsedy Vlády ČR k žádosti Města Jiříkova o bezúplatný převod 

„vodní nádrže Nový rybník – Jiříkov“. 

2. ZM rozhodlo o zachování stávajícího stavu „vodní nádrže Nový rybník – Jiříkov“,  

tj. pozemky st.p.č. 2064 a st.p.č. 2065 pod hrází „vodní nádrže Nový rybník – Jiříkov“  

zůstanou v majetku Města Jiříkov. „Vodní nádrž Nový rybník – Jiříkov“ zůstane v majetku 

Povodí Ohře, s.p.           hlasování = 13 pro 

 

c) návrh „Programové prohlášení Zastupitelstva města Jiříkova pro volební období 2018 - 

2022“ 

Dále starosta města pan M. Maják projednal se zastupitelstvem města návrh „Programového 

prohlášení Zastupitelstva města Jiříkova pro volební období 2018 – 2022“. Následně zastupitelé 

města přijali usnesení: 

Usnesení č. 182/2019 

ZM rozhodlo vydat „Programové prohlášení Zastupitelstva města Jiříkova pro volební období 

2018 – 2022“, dle přílohy.           hlasování = 13 pro 

 

d) obecně závazná vyhláška o omezení provozování některých hazardních her na území města 

Jiříkova 

Starosta města p. M. Maják přednesl zastupitelům města návrh na vydání Obecně závazné 

vyhlášky o omezení provozování některých hazardních her na základě investičního záměru 

společnosti ARMEX Oil s.r.o. Dále pan starosta seznámil zastupitelstvo města s dotazníkovou 

akcí investičního záměru společnosti ARMEX Oil, s.r.o., v lokalitě na Vyhlídce, s tímto 

výsledkem: osloveno – 15 majitelů objektů, nesouhlas – 3 majitelé objektů, souhlas – 0 majitelé 

objektů, nevadí to – 1 majitel objektu, nevyjádřili se – 11 majitelů objektů. .  
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Pan Mgr. Bc. V. Samša – Své stanovisko jsem řekl již na minulém zastupitelstvu, kdy bylo toto 

prezentováno zástupci společnosti a jsem proti tomu, aby se tam něco takového budovalo. 

 

Paní Mgr. J. Podzimková – Můj názor je ten, že to pro město nebude mít žádný přínos, 

maximálně přínos finanční. Jako sociální pracovník uvádím, že i mladí lidé, kteří na to nebudou 

mít finanční prostředky, tak udělají vše proto, aby  do kasina, pokud jsou závislí, jít mohli 

(zapůjčení peněz či krádeže). Jsem zásadně proti. 

 

Místostarosta města pan Ing. J. Jurajda k této věci podotknul, že konkurence v podobě kasin na 

Německé straně je dosti velká. 

 

Po diskuzi zastupitelstvo města přijalo k tomuto bodu usnesení: 

Usnesení č. 183/2019 

1. ZM bere na vědomí informaci k dotazníkové akci týkající se investičního záměru 

společnosti ARMEX Oil, s.r.o., Mánesova 2022/13, 405 02 Děčín – Letná, IČ: 25403460, 

DIČ: CZ25403460, v lokalitě na Vyhlídce, Jiříkov. Investiční záměr se týkal vybudování malé 

samoobslužné čerpací stanice pohonných hmot, kasina se souvisejícími provozy a parkoviště 

na Vyhlídce (bývalý hraniční přechod). 

2. ZM rozhodlo nevydat souhlas s výstavbou kasina na území města Jiříkova.   

             hlasování = 13 pro 

 

e) protokol o inspekci poskytování sociálních služeb 

Pan starosta M. Maják přednesl zastupitelstvu města Protokol o inspekci poskytování sociálních 

služeb Ministerstva práce a sociálních věcí, odbor inspekce sociálních služeb, Na Poříčním 

právu 1/376, 128 01 Praha 2, z provedené inspekční kontroly u příspěvkové organizace Domov 

„Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, se sídlem Filipov 65, 407 53 Jiříkov, ve dnech  

28. 08. 2019 až 30. 08. 2019, za období od 01. 07. 2017 do 30. 08. 2019. Dále místostarosta 

města pan Ing. Jindřich Jurajda seznámil zastupitelstvo města a občany s výňatkem Protokolu 

o inspekci.  

 

Paní P. Wittgruberová vystoupila a požádala o doplnění a přesný přehled k inspekční zprávě. 

Uvedla, že pro zastupitele města je to celkem nepřehledné, když nemají zprávu u sebe, není tam 

číslo zákona ani vyhlášky. 

 

Následně zastupitelé města přijali usnesení: 

Usnesení č. 184/2019 

ZM bere na vědomí Protokol o inspekci poskytování sociálních služeb Ministerstva práce  

a sociálních věcí, odbor inspekce sociálních služeb, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2, 

z provedené inspekční kontroly u příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální 

služby Jiříkov, se sídlem Filipov 65, 407 53 Jiříkov, ve dnech 28. 08. 2019 až 30. 08. 2019,  

za období od 01. 07. 2017 do 30. 08. 2019.         hlasování = 13 pro 

 

f) informace o činnosti rady města 

Posledním bodem, který pan starosta M. Maják projednal se zastupiteli města, byla informace 

o činnosti rady města, a to informace z 28. schůze RM konané dne 02. 09. 2019, informace 

z 29. schůze RM konané dne 16. 09. 2019, informace z 30. schůze RM konané dne 24. 09. 2019, 

informace z 31. schůze RM konané dne 07. 10. 2019, informace z 32. schůze RM konané dne 

21. 10. 2019, informace z 33. schůze RM konané dne 06. 11. 2019 a informace z 34. schůze 

RM konané dne 18. 11. 2019. Zastupitelstvo města přijalo níže uvedené usnesení: 
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Usnesení č. 185/2019 

ZM bere na vědomí informaci starosty města o činnosti rady města v oblasti samostatné 

působnosti podle § 99 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, od posledního zasedání Zastupitelstva města Jiříkova.      hlasování = 13 pro 

 

12. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova 

 

Místostarosta města pan Ing. J. Jurajda vystoupil s informací k příspěvkové organizaci Domov 

„Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov. Dne 10. 12. 2019 byl místostarostovi města předán 

znalecký posudek na cenu nemovitosti, který byl vypracován pro Kongregaci nejsvětějšího 

vykupitele - redemptoristi. Výsledná cena celé nemovitosti včetně staveb, vedlejších úprav, 

porostů činí 12.487.990,- Kč. Cena samotné hlavní budovy činí  9.287.000,- Kč. Jedná se  

o vyhláškovou tržní cenu. Diskutovalo se o pověření zastupiteli města k jednání s redemptoristy 

o snížení kupní ceny nemovitosti. Starosta města doporučil nechat pro Město zpracovat nový 

znalecký posudek  na porovnání a až poté začít jednat o ceně s redemptoristy.  

Na základě znaleckého posudku, se pan místostarosta spojil s revizory výtahu, kteří mu sdělili, 

že by neměl být problém revizi výtahu zabezpečit a prodloužit. 

 

13. Závěr 

Starosta města pan M. Maják poděkoval přítomným za účast a ukončil 10. veřejné zasedání 

Zastupitelstva města Jiříkova v 17:55 hodin. 

 

 

 

V Jiříkově dne 18. prosince 2019 

Zapsala: Šárka Fojtová 

Schválil starosta města pan Michal Maják 

 

 

        ……………………………. 

 

 
Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo 

vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov. 
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Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů.   

 
U S N E S E N Í 

        

z 10. zasedání Zastupitelstva města Jiříkov konaného dne 11. prosince 2019 

v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov od 16:00 hodin 

======================================================== 
 

Zastupitelstvo města Jiříkova projednalo tyto body programu: 

1. Zahájení 

2. Kontrola usnesení z minulých zasedání 

3.   Dotazy a připomínky občanů 

4.   Majetkové záležitosti Města Jiříkova 

a)  záměr prodeje nemovitosti 

b)  prodej nemovitostí 

c)  odkup nemovitosti 

      d)  prodloužení splatnosti směnky 

      e)  prodej nemovitostí – formou elektronické aukce 

5.   Usnesení z 9. a 10. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova 

            6.   Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Města Jiříkova na roky 2021- 2022 

7.   Návrh Rozpočtu Města Jiříkova na rok 2020 

 8.   Finanční záležitosti Města Jiříkova 

a)  rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – září 2019 a mezitímní účetní 

     závěrka za III. čtvrtletí roku 2019 

      b)  vyúčtování dotace 

c)  změna závazného ukazatele hospodaření příspěvkové organizace na rok 2019 

d)  zrušení odepsané pohledávky 

e)  přijetí dotace na aktivní politiku zaměstnanosti 

             f)  přijetí účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí 

g)  přijetí dotace pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 

686, okres Děčín - příspěvková organizace 

      h)  přijetí dotace pro příspěvkovou organizaci Domov „Srdce v dlaních“ – sociální 

           služby Jiříkov  

i)  faktura Svazku obcí SEVER na úhradu členského příspěvku Rozhlasy Bártek 

j)  finanční příspěvek obci Bublava 

k)  poskytování dotací z rozpočtu města 

l)   rozpočtové opatření č. 11/2019 Města Jiříkova 

m) pověření Rady města Jiříkova k provedení posledního rozpočtového opatření 

      v roce 2019 

            9.   Usnesení ze 4. a 5. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova 

          10.   Obecně závazná vyhláška Města Jiříkov č. 1/2019, o místním poplatku ze psů  

          11.   Různé 

                  a)  žádost o dotaci na demolici objektu 

       b)  dopis předsedy Vlády ČR 

c)  návrh „Programové prohlášení Zastupitelstva města Jiříkova pro volební 

období 2018 - 2022“ 

                  d)  obecně závazná vyhláška o omezení provozování některých hazardních her 

                        na území města Jiříkova 
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       e)  protokol o inspekci poskytování sociálních služeb 

f)  informace o činnosti rady města                  

          12.   Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova 

          13.   Závěr 

 

======================================================== 
 

Usnesení č. 154/2019 

ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva města 

Jiříkova.             

 

Usnesení č. 155/2019 

1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to  p.p.č. 5232/2 

(ostatní plocha)  o výměře 481 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, za cenu dle směrnice č. 21/2017, 

tj. 120,- Kč/m2 + náklady.   

2. ZM rozhodlo nezveřejnit záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to  

p.p.č. 5232/2 (ostatní plocha)  o výměře 481 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, za cenu dle směrnice 

č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.           

 

Usnesení č. 156/2019 

1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 5361 (orná půda) 

o výměře 2032 m2  v k.ú. Filipov u  Jiříkova, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov 

č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, na stavbu 

rodinného domu před kolaudací stavby, panu V. S., za cenu a podmínek dle směrnice  

č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 124.840,- Kč, kde kupující zároveň podepíše směnku ve výši 

119.000,- Kč. Směnka je splatná pokud kupující do 5-ti let, od podpisu kupní smlouvy,  

na pozemku nepostaví a nezkolauduje rodinný dům. 

2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 5361 (orná půda) 

o výměře 2032 m2  v k.ú. Filipov u  Jiříkova, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov 

č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, na stavbu 

rodinného domu před kolaudací stavby, panu V. S., za cenu a podmínek dle směrnice  

č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 124.840,- Kč, kde kupující zároveň podepíše směnku ve výši 

119.000,- Kč. Směnka je splatná pokud kupující do 5-ti let, od podpisu kupní smlouvy,  

na pozemku nepostaví a nezkolauduje rodinný dům. 

3. ZM ukládá: 

a) odboru výstavby a životního prostředí  - vypracovat kupní smlouvu na prodej nemovitosti 

ve vlastnictví Města Jiříkova, 

b) starostovi města – kupní smlouvu na prodej nemovitosti podepsat.   

 

Usnesení č. 157/2019 

1. ZM projednalo prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 3417 

(trvalý travní porost) o výměře 82 m2, p.p.č. 3418/1 (trvalý travní porost) o výměře 606 m2, 

p.p.č. 3418/2 (ostatní plocha) o výměře 183 m2, části p.p.č. 6337/1 (ostatní plocha) o výměře 

40 m2 a části p.p.č. 6338 (ostatní plocha) o výměře 34 m2 vše v k.ú. Jiříkov, dle GOP  

č. 1571-198/2018, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, MUDr. J. M., za cenu a podmínek 

dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 113.400,- Kč. 

2. ZM rozhodlo prodat  nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 3417 (trvalý 

travní porost) o výměře 82 m2, p.p.č. 3418/1 (trvalý travní porost) o výměře 606 m2,  

p.p.č. 3418/2 (ostatní plocha) o výměře 183 m2, část p.p.č. 6337/1 (ostatní plocha) o výměře  
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40 m2 a část p.p.č. 6338 (ostatní plocha) o výměře 34 m2 vše v k.ú. Jiříkov, dle GOP  

č. 1571-198/2018, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, MUDr. J. M., za cenu a podmínek 

dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 113.400,- Kč. 

3. ZM ukládá: 

a) odboru výstavby a životního prostředí  - vypracovat kupní smlouvu na prodej nemovitostí 

ve vlastnictví Města Jiříkova, 

b) starostovi města – kupní smlouvu na prodej nemovitostí podepsat.      

 

Usnesení č. 158/2019 

1. ZM projednalo odkup nemovitosti,  a to části p.p.č. 3308/2  (trvalý travní porost)  o výměře 

860 m2 v  k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1570-197/2018, která je zapsána na listu vlastnictví  

u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví  

MUDr. J. M. 

2. ZM rozhodlo odkoupit nemovitost, a to část p.p.č. 3308/2  (trvalý travní porost)  o výměře 

860 m2 v  k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1570-197/2018, která je zapsána na listu vlastnictví  

u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví  

MUDr. J. M., za dohodnutou kupní cenu 103.200,- Kč.  

3. ZM ukládá: 

a) odboru výstavby a životního prostředí  - vypracovat kupní smlouvu na odkup nemovitosti, 

b) starostovi města – kupní smlouvu na odkup nemovitosti podepsat.      

 

Usnesení č. 159/2019 

1. ZM projednalo žádost manželů L. a Š. B., na prodloužení splatnosti směnky. 

2. ZM rozhodlo prodloužit splatnost směnky, která byla uzavřena dne 17. 01. 2018 mezi 

Městem Jiříkov, se sídlem Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a paní L. H. a panem Š. B., 

do 18. ledna 2025.             

 

Usnesení č. 160/2019 

1. ZM projednalo návrh Příkazní smlouvy prodeje formou elektronické aukce, od společnosti 

AUDRA s.r.o., se sídlem Nerudova 956/24, 500 02 Hradec Králové, IČ: 27479447, k zajištění 

aukce nemovitostí, a to st.p.č. 1743 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 240 m2, jejíž součástí 

je stavba občanského vybavení č.e. 19 v k.ú Jiříkov, za cenu dle znaleckého posudku 

č. 5 212/134/2015, ze dne 09. 12. 2015 a části p.p.č. 151 (ostatní plocha) o výměře 149 m2, části 

p.p.č. 152/1 o výměře 510 m2 vše v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1460-98/2015, za cenu dle směrnice 

č. 21/2017, tj. celkem za cenu 1.604.960,- Kč. 

2. ZM rozhodlo uzavřít Příkazní smlouvu prodeje formou elektronické aukce, mezi společností 

AUDRA s.r.o., se sídlem Nerudova 956/24, 500 02 Hradec Králové, IČ: 27479447 a Městem 

Jiříkov, k zajištění aukce nemovitostí, a to  st.p.č. 1743 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 

240 m2, jejíž součástí je stavba občanského vybavení č.e. 19 v k.ú Jiříkov, za cenu  

dle znaleckého posudku č. 5 212/134/2015, ze dne 09. 12. 2015 a části p.p.č. 151 (ostatní 

plocha) o výměře 149 m2, části p.p.č. 152/1 o výměře 510 m2 vše v k.ú. Jiříkov, dle  

GOP č. 1460-98/2015, za cenu dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem za cenu 1.604.960,- Kč.  

                 

Usnesení č. 161/2019 

1. ZM bere na vědomí usnesení z 9. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova, 

ze dne 06. 11. 2019.  

2. ZM bere na vědomí usnesení z 10. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města 

Jiříkova, ze dne 02. 12. 2019.           
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Usnesení č. 162/2019 

1. ZM projednalo návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Města Jiříkova na roky 

2021 – 2022.  

Rok 2021: příjmy ve výši 83.332.000,- Kč, výdaje ve výši 78.021.000,- Kč, závazky ve výši 

3.353.000,- Kč, pohledávky ve výši 4.104.000,- Kč.  

Rok 2022: příjmy ve výši 83.312.000,- Kč, výdaje ve výši 78.003.000,- Kč, závazky ve výši 

3.353.000,- Kč, pohledávky ve výši 3.904.000,- Kč.  

2. ZM bere na vědomí rozpočtovou odpovědnost – fiskální pravidlo v rámci návrhu 

Střednědobého výhledu rozpočtu Města Jiříkova na roky 2021 – 2022, kde plánovaná výše 

dluhu nepřekročí 60% průměru příjmů města za poslední 4 rozpočtové roky. 

3. ZM schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Města Jiříkova na roky 2021 – 2022.  

              

Usnesení č. 163/2019 

1. ZM projednalo návrh rozpočtového provizoria Města Jiříkova na rok 2020, kdy příjmy jsou 

plánovány ve výši 58.708.000,- Kč, výdaje ve výši 55.906.000,- Kč, financování ve výši 

– 2.802.000,- Kč.  

2. ZM projednalo 3 návrhy rozpočtů Města Jiříkova na rok 2020, a to: 

a) návrh přebytkového rozpočtu, kde příjmy jsou plánovány ve výši 63.307.000,- Kč, výdaje 

ve výši 62.807.000,- Kč, financování ve výši 676.000,- Kč, saldo příjmů a výdajů ve výši 

500.000,- Kč, 

b) návrh vyrovnaného rozpočtu, kdy příjmy jsou plánovány ve výši 63.307.000,- Kč, výdaje ve 

výši 63.307.000,- Kč, financování ve výši 676.000,- Kč, saldo příjmů a výdajů ve výši 0,- Kč, 

c) návrh schodkového rozpočtu, kdy příjmy jsou plánovány ve výši 63.307.000,- Kč, výdaje ve 

výši 63.983.000,- Kč, financování ve výši + 676.000,- Kč, saldo příjmů a výdajů ve výši 

– 676.000,- Kč. 

3. ZM projednalo: 

a) návrh rozpočtu sociálního fondu Města Jiříkova na rok 2020, 

b) návrh rozpočtu fondu rezerv Města Jiříkova na rok 2020. 

4. ZM projednalo informace o schváleném rozpočtu na rok 2019, dle zákona o pravidlech 

rozpočtové odpovědnosti. 

5. ZM projednalo Pravidla hospodaření dle rozpočtu na rok 2020 a Komentář k rozpočtu na 

rok 2020. 

6. ZM projednalo odvod odpisů roku 2020 a odvod celého investičního fondu, nejpozději do 

18. 12. 2020, na účet zřizovatele pro níže uvedené příspěvkové organizace: 

a) Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, 

b) Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, 

c) Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov. 

7. ZM schvaluje v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, schodkový rozpočet Města Jiříkova na rok 

2020 v závazných ukazatelích, v příjmové části ve výši 63.307.000,- Kč, ve výdajové části 

63.983.000,- Kč, financování ve výši + 676.000,- Kč, dle předloženého návrhu uvedeného 

v bodě 2, písm. c). Schodek bude pokryt uspořenými prostředky z přecházejících let uložených 

ve fondu rezerv. 

8. ZM schvaluje celkové příjmy ve výši 63.307.000,- Kč, výdaje ve výši 63.983.000,- Kč 

a financování ve výši 676.000,- Kč, jako závazné ukazatele rozpočtu Města Jiříkova na rok 

2020. 

9. ZM schvaluje: 

a) rozpočet sociálního fondu Města Jiříkova na rok 2020, 

b) rozpočet fondu rezerv Města Jiříkova na rok 2020. 
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10. ZM schvaluje Pravidla hospodaření dle rozpočtu na rok 2020 a jejich uplatňování při 

hospodaření s rozpočtovými a mimorozpočtovými prostředky Města Jiříkova v roce 2020. 

11. ZM schvaluje jednotlivým odborům městského úřadu ukazatele hospodaření na rok 2020 

takto: 

a) odbor výstavby a životního prostředí – provozní výdaje 5.781.000,- Kč, kapitálové výdaje 

6.870.000,- Kč,  

b) odbor místního a bytového hospodářství – provozní výdaje 10.329.000,- Kč, 

kapitálové výdaje 0,- Kč, 

c) odbor vnitřní správy – provozní výdaje 7.702.000,- Kč, kapitálové výdaje 525.000,- Kč,  

d) odbor ekonomický – provozní výdaje 1.335.000,- Kč, kapitálové výdaje 0,- Kč,  

e) tajemník městského úřadu – provozní výdaje 24.950.000,- Kč, kapitálové výdaje 0,- Kč. 

12. ZM schvaluje jednotlivým příspěvkovým organizacím závazné ukazatele na rok 2020 

takto: 

a) Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace – provozní 

příspěvek 1.873.000,- Kč,  

b) Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace – provozní příspěvek ve výši 

3.358.000,- Kč,  

c) Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov – provozní příspěvek 1.200.000,- Kč. 

13. ZM rozhodlo uložit odvod odpisů roku 2020 a odvod celého investičního fondu, nejpozději 

do 18. 12. 2020, na účet zřizovatele pro níže uvedené příspěvkové organizace: 

a) Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, 

b) Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, 

c) Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov. 

14. ZM rozhodlo poskytovat provozní příspěvky pro své zřízené příspěvkové organizace 

zřizovatelem vždy 1/12, a to nejpozději do 10. dne v měsíci. 

15. ZM rozhodlo uložit všem příspěvkovým organizacím Města Jiříkova výsledek hospodaření 

roku 2020 vyšší nebo roven 0,- Kč. 

16. ZM rozhodlo: 

a) převést finanční prostředky ve výši 3.479.000,- Kč z fondu rezerv,  

č. ú. 20036-921389399/0800, na základní běžný účet, č. ú.  921389399/0800, na financování 

výdajů rozpočtu roku 2020 v lednu 2020.  

b) ukládá: vedoucí ekonomického odboru - výše uvedený převod provést.   

             

Usnesení č. 164/2019 

1. ZM bere na vědomí rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – září 2019: 

a) příjmy ve výši 73.561.539,66 Kč, výdaje ve výši 70.368.967,47 Kč, saldo příjmů a výdajů 

ve výši 3.192.572,19 Kč, 

b) výnosy ve výši 69.239.605,80 Kč, náklady ve výši 49.812.311,51 Kč, výsledek hospodaření 

běžného účetního období 19.427.294,29 Kč. 

2. ZM projednalo mezitímní účetní závěrku Města Jiříkova k 30. 09. 2019, tzn. výkazy 

Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha. 

3. ZM rozhodlo mezitímní účetní závěrku za období  9/2019 schválit.      

 

Usnesení č. 165/2019 

1. ZM projednalo vyúčtování poskytnuté dotace v roce 2019 předložené „ARTE MUSICA“ 

zapsaným spolkem, Jiříkov, Františkova 13, 407 53 Jiříkov, IČ: 22668586, dotace ve výši 

100.000,- Kč byla řádně vyúčtována a vyčerpána v plné výši. 

2. ZM rozhodlo schválit výše uvedené vyúčtování dotace poskytnuté Městem Jiříkov v roce 

2019.               
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Usnesení č. 166/2019 

1. ZM projednalo návrh změny č. 2 závazného ukazatele hospodaření příspěvkové organizace 

Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, na rok 2019,  

a to změnu již schváleného a poskytnutého neinvestičního příspěvku zřizovatele,  

ve výši 100.000,- Kč, na vybudování elektronického zabezpečení budovy mateřské školy  

v ul. Filipovská (usnesení ZM č. 141/2019), na příspěvek investiční, ve výši 69.974,- Kč,  

na vybudování elektronického zabezpečení budovy mateřské školy v ul. Filipovská a část 

30.026,- Kč ponechat jako neinvestiční na provoz příspěvkové organizace. 

2. ZM schvaluje změnu č. 2 závazného ukazatele hospodaření příspěvkové organizace 

Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, na rok 2019 tak, 

že příspěvek zřizovatele ve výši 100.000,- Kč, na vybudování elektronického zabezpečení 

budovy mateřské školy v ul. Filipovská (usnesení ZM č. 141/2019) se mění z části 69.974,- Kč, 

na příspěvek investiční na vybudování elektronického zabezpečení budovy mateřské školy  

v ul. Filipovská a zbylá část 30.026,- Kč, příspěvek neinvestiční na provoz příspěvkové 

organizace.              

 

Usnesení č. 167/2019 

1. ZM projednalo návrh na zrušení odepsané pohledávky vedené na podrozvahovém účtu,  

ve výši 56. 859,17 Kč, dle předloženého návrhu. 

2. ZM rozhodlo zrušit odepsané pohledávky vedené na podrozvahovém účtu, ve výši 

56.859,17 Kč, dle předloženého návrhu.          

 

Usnesení č. 168/2019 

1. ZM projednalo poskytnutou neinvestiční dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti,  

ve výši 221.612,- Kč, přijatou v období od 01. 07. 2019 do 30. 09. 2019. 

2. ZM rozhodlo uvedenou dotaci přijmout a zároveň schválit, že náklady nad rámec 

poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2019.  

              

Usnesení č. 169/2019 

1. ZM projednalo poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí na rok 

2019, v celkové výši 8.800,- Kč, na výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo 

územní obvod jejího zřizovatele na výzvu operačního a informačního střediska HZS kraje. 

2. ZM rozhodlo přijmout účelovou neinvestiční dotaci na výdaje jednotek SDH obcí na rok 

2019, v celkové výši 8.800,- Kč. 

3. ZM schvaluje, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků budou kryty 

z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2019.          

 

Usnesení č. 170/2019 

1. ZM projednalo poskytnutí dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, 

která je určena pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres 

Děčín - příspěvková organizace, v roce 2019, ve výši 535.350,- Kč. 

2. ZM rozhodlo uvedenou dotaci přijmout a zároveň schválit převod této dotace na účet 

příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková 

organizace.                

 

Usnesení č. 171/2019 

1. ZM projednalo Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu 

sociálních služeb, uzavřené mezi Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48,  

400 02 Ústí nad Labem, IČ: 70892156 a Domovem „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov, 

se sídlem Filipov 65, 407 53 Jiříkov, IČ: 47274581, příspěvkovou organizací Města Jiříkova, 



 23 

další dotace ve výši 958.300,- Kč je na rok 2019 a je určena poskytovatelům sociálních služeb 

na podporu poskytování sociálních služeb na území Ústeckého kraje.  

2. ZM rozhodlo uvedenou dotaci přijmout a zároveň schválit převod této dotace na účet 

příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, po připsání na účet 

města.                             

 

Usnesení č. 172/2019 

1. ZM projednalo předloženou fakturu Svazku obcí SEVER, Lipová u Šluknova 422,  

407 81 Lipová u Šluknova, IČ: 70810141, na úhradu členského příspěvku Rozhlasy Bártek,  

ve výši 3.654,- Kč. 

2. ZM rozhodlo tuto fakturu na úhradu členského příspěvku Rozhlasy Bártek schválit  

a příspěvek poskytnout.             

 

Usnesení č. 173/2019 

1. FV projednal žádost o příspěvek do veřejné sbírky na pomoc obci Bublava vyhlášené 

Karlovarským krajem a podporované Svazem měst a obcí České republiky. Žádost byla 

předložena obcí Bublava č.p. 389, 358 01 Kraslice, IČ: 00259268. 

2. ZM rozhodlo neposkytnout finanční příspěvek.           

 

Usnesení č. 174/2019 

1. ZM projednalo formulář „Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Jiříkova“ a formulář 

„Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Jiříkova“. 

2. ZM rozhodlo zvolit opět pro rok 2020, dle zkušeností z přecházejících let, individuální 

poskytování dotací, dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů, obecně neziskovým organizacím, tedy jen organizacím  

a spolkům, které mají přiděleno IČ a jen na provozní výdaje. 

3. ZM schvaluje formulář „ Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Jiříkova“ a formulář 

„Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Jiříkova“.  

            

Usnesení č. 175/2019 

ZM projednalo rozpočtové opatření č. 11/2019 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření 

č. 11/2019 Města Jiříkova, dle předloženého návrhu, schvaluje.       

 

Usnesení č. 176/2019 

ZM stanovuje, v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetence radě města k provedení rozpočtového 

opatření č. 12/2019, k 31. 12. 2019, v rozsahu do výše 5.000.000,- Kč a k přijetí dotací  

za období od prosincového zasedání zastupitelstva města do 31. 12. 2019, dle zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 

jimiž dochází ke změnám závazných ukazatelů rozpočtu města.     

 

Usnesení č. 177/2019 

ZM bere na vědomí usnesení ze 4. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova, 

ze dne 11. 11. 2019.          

 

Usnesení č. 178/2019 

ZM bere na vědomí usnesení z 5. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova, 

ze dne 03. 12. 2019.             
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Usnesení č. 179/2019 

1. ZM projednalo Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 1/2019 o místním poplatků 

ze psů. Tato vyhláška ruší Obecně závazné vyhlášky č. 6/2010, o místním poplatku ze psů, 

č. 3/2010, o místním poplatku ze vstupného a č. 4/2010, o místním poplatku z ubytovací 

kapacity. 

2. ZM projednalo návrh na zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 3/2010, o místním poplatku 

ze vstupného a č. 4/2010, o místním poplatku z ubytovací kapacity, z důvodu několikaleté 

nulové nárokovosti výběru poplatků.  

3. ZM rozhodlo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů „Obecně závaznou 

vyhlášku Města Jiříkov č. 1/2019, o místním poplatku ze psů.“       

 

Usnesení č. 180/2019 

1. ZM projednalo informaci o možnosti podání žádosti o dotaci na projekt „Jiříkov – demolice 

objektu č. p. 193/3, ul. Mánesova“ v rámci programu Podpora revitalizace území,  

Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách, jehož poskytovatelem je Ministerstvo  

pro místní rozvoj ČR a kde předpokládané celkové náklady činí 1.312.220,- Kč bez DPH.  

2. ZM rozhodlo:  

a) schválit podání žádosti na projekt „Jiříkov – demolice objektu č. p. 193/3, ul. Mánesova“,  

a to do programu Podpora revitalizace území, Demolice budov v sociálně vyloučených 

lokalitách, jehož poskytovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a kde předpokládané 

celkové náklady činí 1.312.220,- Kč bez DPH.  

b) schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků v rámci programu 

Podpora revitalizace území, Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách, jehož 

poskytovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, budou kryty z rozpočtu Města Jiříkov na 

rok 2020.  

c) schválit záměr následného využití pozemku na st.p.č. 242 v k.ú. Jiříkov, po demolici objektu 

vedeného pod č.p. 193/3, v ulici Mánesova, srovnáním pozemku po demolici objektu a následné 

výsadby travního semene s tím, že by po uplynutí udržitelnosti projektu, která činí od ukončení 

realizace dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace 5 let, byl pozemek nabídnut zájemcům  

pro výstavbu objektů k bydlení.  

d) schválit, že náklady na realizaci záměru následného využití pozemku st.p.č. 242  

v k.ú. Jiříkov, po provedení demolice objektu vedeného pod č.p. 193/3, ulice Mánesova, 

srovnáním pozemku po demolici objektu a následné výsadby travního semene, budou kryty  

z rozpočtu Města Jiříkov na rok 2020 - 2021.         

 

Usnesení č. 181/2019 

1. ZM bere na vědomí dopis předsedy Vlády ČR k žádosti Města Jiříkova o bezúplatný převod 

„vodní nádrže Nový rybník – Jiříkov“. 

2. ZM rozhodlo o zachování stávajícího stavu „vodní nádrže Nový rybník – Jiříkov“,  

tj. pozemky st.p.č. 2064 a st.p.č. 2065 pod hrází „vodní nádrže Nový rybník – Jiříkov“  

zůstanou v majetku Města Jiříkov. „Vodní nádrž Nový rybník – Jiříkov“ zůstane v majetku 

Povodí Ohře, s.p.            

 

Usnesení č. 182/2019 

ZM rozhodlo vydat „Programové prohlášení Zastupitelstva města Jiříkova pro volební období 

2018 – 2022“, dle přílohy.            
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Usnesení č. 183/2019 

1. ZM bere na vědomí informaci k dotazníkové akci týkající se investičního záměru 

společnosti ARMEX Oil, s.r.o., Mánesova 2022/13, 405 02 Děčín – Letná, IČ: 25403460, 

DIČ: CZ25403460, v lokalitě na Vyhlídce, Jiříkov. Investiční záměr se týkal vybudování malé 

samoobslužné čerpací stanice pohonných hmot, kasina se souvisejícími provozy a parkoviště 

na Vyhlídce (bývalý hraniční přechod). 

2. ZM rozhodlo nevydat souhlas s výstavbou kasina na území města Jiříkova.   

              

Usnesení č. 184/2019 

ZM bere na vědomí Protokol o inspekci poskytování sociálních služeb Ministerstva práce  

a sociálních věcí, odbor inspekce sociálních služeb, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2, 

z provedené inspekční kontroly u příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální 

služby Jiříkov, se sídlem Filipov 65, 407 53 Jiříkov, ve dnech 28. 08. 2019 až 30. 08. 2019,  

za období od 01. 07. 2017 do 30. 08. 2019.          

 

Usnesení č. 185/2019 

ZM bere na vědomí informaci starosty města o činnosti rady města v oblasti samostatné 

působnosti podle § 99 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, od posledního zasedání Zastupitelstva města Jiříkova.       

 

Ověřovatelé usnesení: 

 

 

 

 

  .……………………………..         …………………………….. 

         Ing. Nikol Kopecká                          p. Evžen Fodor 

 

 

 

 

V Jiříkově dne 18. prosince 2019 

Zapsala: Šárka Fojtová 

 
Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících 

nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov. 

 

 

 

 
 


